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Toelichting op de jaarrekening 2021 – Blik op 2021 

 

Inleiding 

 

Bijgaand ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Coöperatieve vereniging van 

bungalowgebruikers in het park “Sole Mio”u.a. Basis voor de jaarrekening is de administratie van de 

vereniging, welke is uitgevoerd door 4Finenzz in samenwerking met de penningmeester. Bij deze 

werkzaamheden horen ook de aansluiting met de administratie welke in Italië wordt gevoerd door 

het administratiekantoor Albonico. 

 

De administratie van het verhuurkantoor wordt sinds het seizoen 2020 door 4Finenzz gevoerd. Op 

basis van de informatie van het verhuurkantoor is de aansluiting met de verhuuradministratie 

gedaan. Deze komen volledig overeen.  

De IVA (BTW) aangiften over 2021 zijn gecontroleerd en afgestemd met Albonico. Hierbij zijn geen 

verschillen geconstateerd.  

Bij de opmaak van de jaarrekening 2021 is uitgegaan dat er op basis van Italiaanse wetgeving een 

automatische verlenging van het in 2021 geëxpireerde pachtcontract is voor 2 jaar en dat de 

gemeente Gera Lario in die 2 jaar een aanbestedingsprocedure zal starten. Daarmee is sprake van 

continuïteit van de activiteiten van de vereniging. 

Op de jaarrekening is geen accountantscontrole uitgevoerd. 

 

Toelichting op de exploitatie 

 

Na het goede verhuurjaar 2019, zijn wij in 2020 geconfronteerd met Corona en de daarmee 

samenhangende reisbeperkingen. Dankzij een goede zomer kwamen de netto baten in 2020 uit op  

€ 315.675, wat ruim 16,3% lager was dan 2019 (€ 377.336). In 2021 hebben wij opnieuw effecten van 

Corona gehad, zij het in mindere mate dan in 2020. De netto baten bedroegen in 2021 € 336.788, 
wat 6,7% hoger is dan in 2020, echter nog wel 11,3% lager dan in 2019. Ten opzichte van de 

begroting 2021 zijn de netto baten 21,1% hoger. Het verhuurkantoor heeft in goede afstemming met 

het bestuur wederom nauwgezet de verhuurmogelijkheden en -onmogelijkheden gevolgd en 

huurders daarover geïnformeerd. Dit heeft in 2021 opnieuw tot een zo goed mogelijk resultaat 

geleid.  

De netto baten worden gevormd door de bruto huuropbrengsten te verminderen met de IVA (10%) 

over deze huuropbrengsten en de IVA (10%) die wij afdragen over het eigen gebruik door de leden.  

Doordat in 2020 de verplichting bestond om de huisjes na elke wissel te desinfecteren en de nodige 

middelen aan te schaffen om de Corona-regels na te leven, hebben wij in 2021 de steun van de 

Italiaanse overheid ontvangen in de vorm van een vergoeding van 50% van de uitgaven aan middelen 

en activiteiten in het kader van de Corona maatregelen. In totaal hebben wij als vereniging € 11.083 

ontvangen. Doordat in 2021 het desinfecteren van de bungalows vanaf mei niet meer verplicht was, 

zijn de schoonmaakkosten in 2021 aanzienlijk lager (€ 11.294 (41,9%) lager) dan in 2020. De 

exploitatiekosten zijn € 30.919 (23,5%) lager dan in 2020.  
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Het aantal verhuurde weken is in 2021 in totaal 373 weken, hetgeen 6 weken (1,6%) meer is dan de 

367  weken die in 2020 waren verhuurd en 53 weken (16,6%) meer dan is opgenomen in de 

begroting over 2021 (320 weken). Ten opzichte van 2019 (491 verhuurde weken) ligt de verhuur in 

aantal weken 118 lager (24%). 

Het aantal weken dat de leden zelf gebruik hebben gemaakt van de bungalow ligt in 2021 op 190 

weken, wat 59 weken meer is dan in 2020. 

 

In de verantwoording van de omzet worden in de jaarrekening sinds 2017 de verschillende overige 

categorieën van huuropbrengst (voorkeursboeking, beddenopmaak, verhuur extra meubilair en 

huisdieren) verantwoord onder de noemer “overige opbrengsten” in de exploitatiekosten en onder 
de noemer “vooruit ontvangen huurbedragen” in de balans. 
 

In het seizoen 2020 zijn wij gaan werken met vouchers voor huurders die in de laatste weken van 

oktober 2020 hadden gehuurd en die door het negatieve reisadvies voor Italië niet mochten reizen. 

Eind 2020 staan van deze vouchers nog € 2.990,- open. Voor een voucher geldt dat de 

verhuuropbrengst wordt verantwoord in het jaar waarin zij worden gebruikt. De vouchers zijn in 

2021 gebruikt. In 2021 hadden wij minder last van de effecten van Corona op de reismogelijkheden 

naar Italië. Het aantal vouchers dat in 2021 is uitgegeven en eind 2021 nog open stond kent een 

waarde van € 1.235,-. 

 

In 2021 heeft de vereniging € 114.765,- aan pacht betaald. Dit bedrag is gelijk aan de pacht welke 

over 2020 is betaald en sluit aan bij de indexatie zoals die in de pachtovereenkomst is vastgelegd. 

 

De exploitatiekosten, inclusief de doorrekening van de kosten voor verlenging van het pachtcontract, 

bedragen in 2021 € 167.281,-. Daarmee liggen deze kosten € 49.466,- (22,8%)  lager dan begroot over 

2021 en zijn € 14.279,- lager dan 2020 (7,9%). 

.  

De belangrijkste ontwikkelingen in de kosten over 2021 zijn: 

- De schoonmaakkosten zijn, dankzij het wegvallen van de desinfectieverplichting eind april € 
11.294 lager dan in 2020.  

- Sole Mio heeft van de Italiaanse overheid in 2021 een vergoeding ontvangen van 50% van de 

in 2020 gemaakte kosten die samenhangen met de Coronaregels (aanschaf 

beschermingsmiddelen, desinfectie van de bungalows en dergelijke). Deze vergoeding 

bedraagt € 11.083,- en navraag bij ons Italiaans administratiekantoor is gebleken dat deze 

vergoeding definitief vastgesteld. 

- In 2021 hebben wij de rekeningen ontvangen voor het waterverbruik van 2017 en 2018. Het 

totaalbedrag hiervan is € 2.959,52. Op basis hiervan zijn de reserveringen over die jaren (€ 
2.713,- per jaar) vrijgevallen en de reservering voor de nog te betalen jaren (2018-2021) 

aangepast naar € 1.478,76 per jaar. Per saldo hebben deze betaling en boekingen geleid tot 

een positief resultaat van € 3.458,- in 2021 en ten opzichte van 2020 € 6.623,- lagere kosten. 

- Nadat wij in 2020 (€ 3.370,-) en 2021 (€ 3.442,-) van de gemeente Gera Lario de factuur voor 

de afvalstoffenheffing (Tassa Rifiuti – TARI) hebben ontvangen en betaald, hebben wij de 

reservering voor deze heffing over 2019 en waar tot eind 2021 nog geen factuur voor is 

ontvangen, vrij laten vallen. Daarmee is in 2021 € 3.442,- betaald en € 3.234,- (reservering 
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2019) vrijgevallen en bedragen per saldo de kosten voor afvalstoffenheffing in 2021 € 208,-, 
hetgeen € 3.162,- lager is dan in 2020. 

- De opbrengsten voor de voorkeursboekingen (verantwoord als “overige opbrengsten” 
bedragen in 2021 € 3.250,-.  

- In 2021 zijn zowel aan de auto van de beheerders als de tractor extra 

onderhoudswerkzaamheden verricht zodat wij deze konden blijven gebruiken. 

- De juridische kosten die de vereniging maakt voor verlenging van het pachtcontract worden 

afgeschreven over de resterende duur van het contract (looptijd tot eind 2021). In 2021 

bedroegen de uitgaven voor juridische ondersteuning € 16.640,-. Op basis van de 

verrekenmethode bedragen de juridische kosten voor 2021 € 66.663,- versus € 50.023,- in 

2020. Dit betekent een stijging van € 16.640,- (33,3%). De opbouw van de berekening is in de 

bijlage opgenomen. 

De totale gemiddelde kosten per lid bedragen in 2021 € 8.547,- (inclusief pacht) versus € 8.980,- in 

2020, wat een daling betekent van € 433,- (4,8%).  

De kosten welke samenhangen met het uitbesteden van de administratie in Nederland aan 4 Finenzz 

zijn in de jaarrekening 2021 op bladzijde 2 en bladzijde 5 verantwoord onder de post 

“administratiekosten Nederland”. In 2021 bedragen de kosten van deze administratie € 4.840,-. 

Daarnaast verzorgt 4 Finenzz de verhuuradministratie. De kosten hiervan bedragen € 3.600,- en zijn 

verantwoord op pagina 5 van de jaarrekening 2021. 

Toelichting op de balans 

Sinds 2019 wordt in de jaarrekening de onder de post “debiteuren” de nog te ontvangen bedragen 
van de verhuur verantwoord en onder de post “vooruit gefactureerde huurbedragen” de reeds 
geboekte verhuur voor komend seizoen. Eind 2021 bedraagt de post “vooruit gefactureerde 

huurbedragen” € 198.523,-, zijnde de in 2021 geboekte verhuren voor het seizoen 2022 en de post 

“debiteuren” €  95.969,- wat betekent dat van de geboekte verhuren voor seizoen 2022 eind 2021 

nog €  95.969,- te ontvangen is. Dit betreft veelal de 2e termijn van de huurbetaling die uiterlijk 6 

weken voor aanvang van de huurperiode betaald dient te zijn. Per saldo hebben de huurders voor 

2022 al € 102.554,- al aanbetaald. Deze aanbetaling is opgenomen onder de activapost “Liquide 
middelen” en in toelichting van de Liquide middelen onder de post “ABN-AMRO verhuur”. Door de 

rente die wij als vereniging dienen te betalen op saldi boven de € 100.000,- op onze bankrekeningen 

bij de ABNAMRO en ING, hebben deze rentelasten zoveel als mogelijk beperkt door ons saldo op de 

Italiaanse bankrekening bij de Banca Popolare di Sondrio aan te vullen tot bijna € 100.000,-. Per saldo 

hebben wij € 419,- aan rentelasten gehad op de positieve saldi bij de banken. 

 Overlopende posten 31 december 2021 

De belangrijkste overlopende passiva eind 2021 zijn: 

- Afrekening water over 2019-2021 € 4.436,- 

- IMU 2020 – onroerende zaakbelasting 2e termijn 2020 € 12.565,- 
- Gas en Electra december 2021 € 2.550,- 

- Vouchers € 1.235,- 
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Vanuit ons Italiaanse administratiekantoor Albonico hebben wij de bevestiging ontvangen dat inzake 

IMU en VPB de op 31 december 2021 aangegeven saldi overeenkomen met onze fiscale positie in 

Italië op de balansdatum. 

Toelichting belastingen – juridische diensten 

De vereniging betaalt in Italië IVA (BTW) op de verhuur en het eigen gebruik van de bungalow. Deze 

IVA bedraagt 10%. Tegelijkertijd is de op inkopen betaalde IVA (22%) aftrekbaar. Onderdeel van het 

samenstellen van de jaarrekening is het controleren van de IVA aangiften op basis van de 

verhuuradministratie en de administratie van kosten. Deze controles zijn uitgevoerd en vastgesteld is 

dat de aangiftes aansluiten bij de gevoerde administraties. 

De Italiaanse overheid kent verschillende belastingen die lokaal, regionaal of landelijk worden 

geheven. Dit betreffen: 

- TASI voor de individuele service door de gemeente Gera Lario 

- IMU – Imposta municipale unificata: onroerende zaak belasting geheven door lagere 

overheid – hieronder zijn onder andere begrepen de ICI (gemeentelijke belasting op 

onroerend goed) en afvalstoffenheffing. 

- IRES – Landelijke vennootschapsbelasting 

- IRAP – regionale vennootschapsbelasting 

De afgelopen drie jaar heeft de vereniging € 25.130,- per jaar aan IMU/TASI betaald. In 2021 is  

€ 13.865,- aan deze belastingen betaald. Aan ons Italiaans administratiekantoor is gevraagd of en 

wanneer over 2021 een tweede deel van de IMU volgt. Volgens contacten met het 

administratiekantoor heeft de Italiaanse overheid bepaalde belastingen verlaagd als Corona steun 

aan instellingen in Italië. Wordt vervolgt. 

 

De Italiaanse overheid heeft in 2020 in verband met Corona de mogelijkheid geboden om de VPB 

over 2019 en 2020 in delen te betalen in 2020 en 2021. Wij hebben als vereniging gebruik gemaakt 

van deze regeling. Zoals eerder aangegeven is het de vraag hoeveel er eind 2021 nog aan te betalen 

bedragen open staat. 

 

De vereniging maakt voor lopende juridische zaken gebruik van advocaat Mr. Bruno Bianchi. De 

belangrijkste zaak die Mr. Bianchi onder zich heeft is de verlenging van het pachtcontract. De 

juridische kosten die de vereniging hiervoor maakt, inclusief vertalingen, zijn verantwoord in de 

jaarrekening onder “kosten verlenging pachtcontract”.   
 

Sinds het boekjaar 2017 worden de kosten van kleine artikelen zoals het vervangen van lampen of 

een enkel stuk servies, niet langer specifiek per bungalow verantwoord. In plaats daarvan worden de 

collectieve aanschaf van deze artikelen direct in de gezamenlijke kosten van de vereniging welke 

evenredig over de leden worden verrekend, omgeslagen. 


